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Itatiaia, 15/6/2016 Boletim 1342.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CAMPANHA SALARIAL 2016/2017

Nova votação será realizada na sexta-feira, dia 17,
das 9h às 13h, na portaria da empresa

Land Rover apresenta
duas novas propostas

Proposta 1 Proposta 2

Os itens incomuns das duas propostas estão no verso deste boletim

Reajuste salarial: 5,3% (limitado5,3% (limitado5,3% (limitado5,3% (limitado5,3% (limitado
ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00), , , , , salário
acima de R$ 8.000,00 reajuste fixo.
Valor retroativo a 1º de maio.

Vale Alimentação: implementar
para os empregados horistas e
administrativos o Vale Alimentação no
valor de R$ 120,00 retrotivo a 1ºR$ 120,00 retrotivo a 1ºR$ 120,00 retrotivo a 1ºR$ 120,00 retrotivo a 1ºR$ 120,00 retrotivo a 1º
maio de 2016.maio de 2016.maio de 2016.maio de 2016.maio de 2016.

Reajuste salarial: 5% (limitado5% (limitado5% (limitado5% (limitado5% (limitado
ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00)ao teto de R$ 8.000,00), , , , , salário
acima de R$ 8.000,00 reajuste fixo.
Valor retroativo a 1º de maio.

Vale Alimentação: implementar
para os empregados horistas e
administrativos o Vale Alimentação no
valor de R$ 150,00 retrotivo a 1ºR$ 150,00 retrotivo a 1ºR$ 150,00 retrotivo a 1ºR$ 150,00 retrotivo a 1ºR$ 150,00 retrotivo a 1º
maio de 2016.maio de 2016.maio de 2016.maio de 2016.maio de 2016.

Durante a reunião desta segunda-feira, dia 13, a
montadora inglesa alega que a unidade de Itatiaia
está com excedente de trabalhadores e tendo
dificuldade para explicar a matriz essa situação,
além de falta de peças na fábrica.

O sindicato entende o momento de crise, porém
reagiu dizendo que, para renovar o acordo, não
basta apenas os índices econômicos, mas também
a manutenção dos postos de trabalho da fábrica
da Land Rover, em Itatiaia.

Diante deste cenário, a empresa apresentou uma
nova proposta, com duas opções, que o sindicato
levará à votação nesta sexta-feira, dia 17, no horário
de 9h às 13h, na portaria da empresa.

O sindicato reafirma o compromisso de defender
os interesses dos trabalhadores e acatará a decisão
da maioria. Por isso, é fundamental que todos os
trabalhadores participem. O resultado do acordo
será pago retroativo a 1º de maio, data-base dos
metalúrgicos. Confira as propostas:
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Confira os demais itens das propostas
PLR: 2016 de 10% do salário anual, garantindo o valor mínimo de R$
4.000,00 –
- Indicadores horistas: - Indicadores horistas: - Indicadores horistas: - Indicadores horistas: - Indicadores horistas: Vendas (customer commitment), qualidade e absenteísmo
individual
- Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: metas globais e performance individual
- P- P- P- P- Pagamento: agamento: agamento: agamento: agamento: 30 de junho 2017
- P- P- P- P- Período de apuração: eríodo de apuração: eríodo de apuração: eríodo de apuração: eríodo de apuração: 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017
As regras do Vale Alimentação:
- Elegíveis: empregados horistas e administrativos ativos, afastados por motivos de
férias, auxílio-doença ou acidente do trabalho, licença maternidade.
- Exclusão: ficarão excluídos destes benefícios os empregados que ocupam posição
gerencial (LLC6+), estagiários e menor aprendiz. (os valores do vale estão na
capa do boletim)
Auxílio Creche:      valor de R$ 280 por mês, a todas trabalhadoras, considerando a
data de retorno da licença maternidade até a criança completar dois anos de idade (1º
de maio) .
Bancos de horas:     Renovação do acordo de Banco de Horas, com a vigência de 1º1º1º1º1º
de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017
Curso de inglês:     A empresa pagará de 80 a 100% do valor do curso (1º de junho)
Empréstimo Consignado: Com banco Itaú. Critério: seis meses na empresa e
limitado a 30% do salário líquido do empregado.
Plano Odontológico:     em negociação
Convênio Farmácia:     Implantação a partir de 1º de junho, com as drogarias
Moderna e Retiro
Transporte: Empresa não propôs mudanças
Auxílio Funeral:          Já existente no pacote de benefícios da empresa
Bolsa de estudo: Está em negociação convênios com as universidades da região
Plano de Carreira: Já iniciou os estudos para os empregados horistas. A
implementação será a partir de 1º de dezembro de 2016.
Periculosidade e Insalubridade:     Hoje a empresa pratica o que diz a legislação.
Após análise das atividades os empregados elegíveis estão recebendo os adicionais
devidos.
Empresa Cidadã:     será mantido 120 dias de licença maternidade. Devido ao alto
índice de investimentos realizados e a complexidade do programa, a empresa não tem
condições de aderir. Isso porque, a Land Rover não é elegíveis a receber os incentivos
fiscais do governo.


